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KENNISGEVING GGO-VELDPROEFAANVRAAG 
 
 

Technisch dossier 
 
 
A. ALGEMENE INFORMATIE 
 
A1. Kennisgever 
 

VIB 
Rijvisschestraat 120 
9052 GENT 
Tel.: 09 2446611 
Fax.: 09 2446610 
e-mail: vib@vib.be 

 
A2. Naam, kwalificaties en ervaring van de verantwoordelijke wetenschapper(s). 
 
Verantwoordelijke wetenschappers: 
 

prof. dr. Lieven De Veylder 
VIB-UGent 
Departement Planten Systeembiologie 
Technologiepark 927 
9052 GENT 
 
Kwalificaties: doctor in de wetenschappen. 
 
Ervaring: 25 jaar ervaring in de plantenbiotechnologie, nog niet eerder betrokken 
geweest bij veldproeven.  
 
dr. Hilde Nelissen 
VIB-UGent 
Departement Planten Systeembiologie 
Technologiepark 927 
9052 GENT 
 
Kwalificaties: doctor in de wetenschappen. 
 
Ervaring: 20 jaar ervaring in de plantenbiotechnologie, al eerder betrokken geweest bij de 
veldproeven B/BE/11/V4, B/BE/14/V2 en B/BE/17/V3 met genetisch gewijzigde maïs.  

 
Bioveiligheidscoördinator: 
 

René Custers, MSc 
VIB 
Rijvisschestraat 120 
9052 GENT 
 
Kwalificaties: Msc in moleculaire wetenschappen 
 
Ervaring: meer dan 20 jaar ervaring in bioveiligheid, zowel wat betreft ingeperkt gebruik 
als introductie in het leefmilieu. Secretaris van EBSA (European BioSafety Association), 
en plaatsvervangend lid van de Adviesraad voor Bioveiligheid. 

mailto:vib@vib.be
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A3. Titel van het project 

 
Wetenschappelijk veldonderzoek naar maïs als biosensor voor het meten van DNA-
schade als gevolg van milieustress en naar maïs met gewijzigde groeikarakteristieken. 
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B. INFORMATIE OVER DE RECIPIЁNTEN 
 
B1. Volledige naam 

 
a) familie:   Poaceae 
b) genus:   Zea, sectie Zea 
c) species:  Zea mays 
d) subspecies:  mays 
e) cultivar/teeltlijn: inteeltlijn B104  
f) gangbare naam: maïs 

 
B2. Informatie over de voortplanting 
 
B2a) Voortplanting en generatietijd 
 
i) Wijze(n) van voortplanting: 

Maïs is een allogame plant die zich generatief voortplant door middel van zaden. De plant 
heeft een mannelijke bloeiwijze in de vorm van een pluim. De vrouwelijke bloeiwijzen 
bevinden zich op de aren (kolf). Maïs is voornamelijk kruisbevruchtend en de bestuiving 
vindt plaats met behulp van de wind, al kan insectbestuiving niet geheel worden 
uitgesloten. Maïs kent geen asexuele voortplanting (OECD, 2003). 

 
ii) Mogelijke specifieke factoren die van invloed zijn op de voortplanting; 

Maïszaden kennen geen kiemrust waardoor ze alleen bij bepaalde 
klimaatomstandigheden kunnen overleven. Maïs is vorstgevoelig en zal daarom de winter 
in het algemeen niet overleven. Maïs heeft zijn vermogen om te verwilderen verloren 
(OECD, 2003).  

 
iii) Generatietijd; 

Maïs is een eenjarig gewas. 
 
B2b) Sexuele compatibiliteit met andere gekweekte of in het wild levende species, met inbegrip 
van de verspreiding in Europa van de compatibele species. 
 

Maïs is sexueel compatibel met alle in Europa geteelde maïsvariëteiten. Er komen in 
Europa geen wilde verwanten in de natuur voor waarmee maïs succesvol kan kruisen. 

 
B3. Overlevingsvermogen 
 
B3a) vermogen om overlevings- of ruststadia te vormen; 
 

Maïs vormt per plant een aantal kolven met zaad. Op elke kolf zit een aantal rijen (8-16) 
met zaden (OECD, 2003). Cultuurmaïs laat de zaden niet spontaan vallen, maar houdt ze 
vast. Het vasthouden van de zaden is een van de belangrijkste domesticatie-
eigenschappen van onze cultuurgraangewassen. Maïszaden kennen geen kiemrust en 
kunnen om die reden alleen bij bepaalde klimatologische omstandigheden overleven (HIN, 
2001; COGEM, 2008).  
In België is de kans dat maïs opslagplanten vormt in een navolgend gewas klein, maar niet 
nul. In de praktijk zijn er op verschillende plaatsen opslagplanten van maïs waargenomen. 
Deze maïsplanten waren niet erg groot en meestal ook niet erg rechtopstaand. Als er in 
België opslagplanten voor komen dan gaat het om geïsoleerde planten. In Spanje komen 
maïsopslagplanten ook af en toe voor. Daarvan is bekend dat deze planten in 80% van de 
gevallen het stadium bereiken waarin ze mannelijke vruchtbaarheid bereiken en stuifmeel 
kunnen gaan verspreiden (Palaudelmàs et al, 2009). Maïsexperts van ILVO zijn van 
mening dat ook in België niet kan worden uitgesloten dat opslagplanten van maïs het 
stadium van mannelijke vruchtbaarheid bereiken en stuifmeel gaan verspreiden. 
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B3b) mogelijke specifieke factoren die op het overlevingsvermogen van invloed zijn. 
 

Onder Europese omstandigheden is het vermogen van het zaad om de winter te overleven 
beperkt. Het optreden van opslag is om die reden zeldzaam. Opslagplanten worden in het 
algemeen door landbouwers bestreden met behulp van herbiciden, of door manueel of 
mechanisch de opslagplanten te verwijderen. 

 
B4. Verspreiding 
 
B4a) wijzen en mate (b.v. een raming van de afname van levensvatbare pollen en/of zaad met de 
afstand) van verspreiding: 
 

Maïs produceert een grote hoeveelheid pollen die mbv de wind wordt verspreid. Per plant 
kan dat variëren van 14 miljoen tot 50 miljoen pollenkorrels (Emberlin, 1999). Vergeleken 
met andere windbestuivers is het pollen van maïs relatief groot (diameter van gemiddeld 
90 µm) en zwaar (0.25 µg). (Aylor et al., 2003; Di-Giovanni et al., 1995; Raynor et al., 
1972). Hierdoor verspreidt maïspollen zich niet erg ver. Experimenten hebben aangetoond 
dat 90% van het geproduceerde pollen binnen 5 meter en 98% binnen 25 tot 50 meter van 
de grens van het veld neerkomen. Boven de 50 meter is de pollenverspreiding echter niet 
nul. De windrichting en –sterkte kan hierbij een grote invloed hebben op het 
verspreidingspatroon. In het algemeen kan gesteld worden dat het 
kruisbevruchtingspercentage zeer snel afneemt met de afstand: rond de 1% op 10 meter 
en rond de 0.1% op 50 meter (Sigmea project WP2, deliverables, www.inra.fr/sigmea). Er 
zijn echter als gevolg van convectieve luchtstromen kruisbevruchtingshotspots gevonden 
tot op 650 meter afstand. (Henry et al, 2003). 
 
De levensduur van maïspollen is afhankelijk van luchtvochtigheid en temperatuur en kan 
variëren van 30 minuten tot 9 dagen (Emberlin et al, 1999).  
 
N.B. In deze veldproef zullen de maïsplanten worden ‘ontpluimd’ (de mannelijke 
bloeiwijzen verwijderd), zodat ze geen pollen zullen kunnen verspreiden. 
 
Wanneer maïszaden bij lage temperatuur en een laag luchtvochtigheidsgehalte bewaard 
worden, kan het zijn kiemkracht lang behouden. Temperaturen beneden het vriespunt en 
boven de 50 graden celcius, en/of een hoge luchtvochtigheid doen de kiemkracht relatief 
snel afnemen. Bij hoge luchtvochtigheid (boven de 80%) kan het vochtgehalte in de 
maïszaden stijgen, waardoor de maïszaden gevoeliger worden voor de aantasting door 
schimmels.  
 
Zoals al eerder aangegeven laat maïs zijn zaden niet spontaan vallen. Verspreiding van 
maïszaden kan het gevolg zijn van oogstwerkzaamheden: tijdens de oogst kunnen zaden 
in de bodem terecht komen, en zaden kunnen over grotere afstanden buiten het perceel 
terecht komen als gevolg van transport. 

 
B4b) mogelijke specifieke factoren die van invloed zijn op de verspreiding. 
 

De twee belangrijkste specifieke factoren die van invloed zijn op de verspreiding zijn (1) 
wind, en (2) menselijke activiteit.  
 
Wind 
Wind kan maïspollen over grotere afstanden (kilometers) verspreiden (Van Droogenbroeck 
et al, 2011, fig.12). De hoeveelheid pollen neemt met de afstand zeer snel af. Tijdens de 
bloei kan een dominante windrichting tot gevolg hebben dat de pollenwolk boven een 
perceel maïs een pluimvorm krijgt die zich in de windrichting over een grotere afstand van 
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het perceel verwijderd. In Vlaanderen is sprake van een dominante zuid-westelijke 
windrichting (Van Droogenbroek et al, 2011, fig.16). 
 
Menselijke activiteit 
Het zijn vooral de oogstwerkzaamheden en het daaropvolgende transport die kunnen 
leiden tot verspreiding van maïszaden. Toch leidt deze verspreiding van zaden niet tot 
verspeiding van maïs buiten de akker waarop de maïs geteeld is. Deels omdat de zaden 
worden opgegeten door vogels en dieren, maar vooral ook omdat maïs zijn vermogen om 
te verwilderen heeft verloren. 
 

B5. Geografische verspreiding van de plant 
 

Cultuurmaïs wordt op alle continenten geteeld. De origine van maïs ligt in Midden-Amerika 
(midden-zuiden van Mexico en Centraal-Amerika), wat algemeen ook gezien wordt als 
centrum van biodiversiteit. De domesticatie van maïs heeft naar alle waarschijnlijkheid op 
verschillende plaatsen tegelijkertijd plaatsgehad. In de tijd dat Columbus Amerika ontdekte 
werd maïs al van Chili tot Zuid-west Canada verbouwd, en ook op Cuba (OECD, 2003). 
 
De originele habitat van maïs was hoogland met relatief sterke seizoensvariaties: droge 
winters en natte zomers (Wilkes & Goodman, in Maize Genetic Resources, CIMMYT, 
1995). Maïs heeft echter blijk gegeven van een groot aanpassingsvermogen, en kan nu 
geteeld worden in heel verschillende omstandigheden qua vochtigheid, zonlicht, hoogte en 
temperatuur. Voor zijn verspreiding en overleving is de cultuurmaïs echter afhankelijk van 
de mens (OECD, 2003). 

 
B6. Voor plantensoorten die normaal niet in de lid-Staten voorkomen een beschrijving van 
de natuurlijke habitat, waaronder informatie over natuurlijke predatoren, parasieten, 
concurrenten en symbionten. 
 

Maïs komt in België alleen voor als cultuurgewas. Maïs is in België het grootste 
landbouwgewas. In 2007 werd er in België ongeveer 250.000 ha maïs geteeld. Deze maïs 
wordt voornamelijk voor dierlijke consumptie geteeld, deels als kuilvoer, deels als 
korrelmaïs. De grootste concentraties van de maïsteelt komen voor in de gebieden waar 
veel veeteelt voorkomt, zoals bijvoorbeeld de Kempen. 
 
Wat ziekten en plagen betreft heeft maïs vooral te maken met schimmelziekten, zoals 
bijvoorbeeld bladvlekkenziekte die door verschillende schimmelsoorten veroorzaakt kan 
worden. Temperatuur en vochtigheid spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en 
verspreiding van de schimmels. 
Maïskolven worden, vooral in de rand van percelen, soms aangevreten door duiven. Vaak 
zie je later dan schimmelaantasting op de aangevreten kolven. Bepaalde schimmels, zoals 
Fusarium, kunnen mycotoxines produceren die schadelijk zijn. 

 
B7. Andere eventuele interacties die voor het GGO van belang zijn, van de plant met 
organismen in het ecosysteem waar hij gewoonlijk wordt geteeld, of elders, waaronder 
informatie over de toxische effecten op mensen, dieren en andere organismen. 
 

Bijlage C van het OECD consensus document ‘on the biology of Zea mays ssp mays 
(OECD, 2003) vermeldt een lange lijst van insecten, schimmels, bacteriën en virussen die 
op maïs problemen kunnen veroorzaken. In delen van Europa, maar niet in België, is de 
Europese stengelboorder (Ostrinia nubilalis) een probleem. 
 
Maïs is niet schadelijk voor mens of dier. Het bevat weinig antinutritionele stoffen (OECD, 
2003). Maïs wordt al lang op grote schaal geconsumeerd, zowel door mensen als door 
dieren en kent een lange historie van veilig gebruik. Maïs staat ook niet bekend als een 
gekend allergeen. Allergieën tegen maïs bestaan wel, maar zijn uitzonderlijk (OECD, 
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2003). Maïs staat niet op de Europese lijsten van allergenen (bijlage IIIa van EU-richtlijn 
2003/89) die op het label van een voedingsproduct vermeld moeten staan. 
 
N.B. De maïs uit de proef zal niet worden geconsumeerd. Noch door dieren, noch door de 
mens. 
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C. INFORMATIE OVER DE GENETISCHE MODIFICATIE 
 
C1. Beschrijving van de voor de modificatie toegepaste methoden 
 

De maïslijnen B104(ATRKO) en B104(NGAL2KO) zijn elk apart gemaakt door kleine DNA-
wijzigingen (mutaties) aan te brengen in de maïsgenen ATR of NGAL2 met behulp van 
CRISPR/Cas9-technologie. De geïnduceerde mutaties zijn enkelvoudige basenpaar-
toevoegingen op welbepaalde plaatsen in ATR en NGAL2. Hierdoor zijn de betreffende 
genen niet langer functioneel in de mutante maïslijnen en spreken we van knock out lijnen.  
 
Voor het induceren van de mutaties zijn in een eerste fase de genen die coderen voor het 
CRISPR/Cas9-systeem binnengebracht in de plantencel door middel van Agrobacterium 
tumefaciens-gemedieerde transformatie met CRISPR/Cas9-bevattende T-DNA 
constructen. De genetisch gemodificeerde plant die op deze manier tijdelijk gecreëerd 
wordt, zal de CRISPR/Cas9-moleculen – een gidsRNA molecuul en het CAS9 enzym – 
aanmaken waarna ze hun functie kunnen uitvoeren. Na het creëren van de mutatie(s) zijn 
die moleculen en het overeenkomstig DNA van geen nut meer. De genetisch 
gemodificeerde plant is vervolgens ingezet in een kruisingsprogramma waarbij 
nakomelingen geselecteerd werden die wel de mutatie overgeërfd hebben maar het T-
DNA met de CRISPR/Cas9-genen niet meer bezitten.  
 
In detail: Onvolgroeide maïsembryo’s van de inteeltlijn B104 zijn met Agrobacterium 
tumefaciens, die een CRISPR/Cas9-construct op zijn T-DNA droeg, gecocultiveerd. Deze 
CRISPR/Cas9 constructen zijn gericht op respectievelijk het ATR en het NGAL2 gen en 
bevatten een selectiemerker in de vorm van het bar-gen dat resistentie verschaft tegen 
glufosinaat. Het ontwerp van de gidsRNA moleculen (sgRNAs) is geoptimaliseerd zodat 
een zo hoog mogelijke affiniteit met de doelsequenties werd verkregen en zo min mogelijk 
met de rest van het maïsgenoom, Dit om zogenoemde off-targets in andere coderende 
sequenties te vermijden. De onvolgroeide maïsembryo’s zijn vervolgens omgezet in 
embryogeen callusweefsel, van waaruit maïsplantjes zijn geregenereerd. De planten die 
het T-DNA construct bevatten zijn in het ene geval geselecteerd op medium dat glufosinaat 
bevat en in het andere geval via een PAT-assay en toepassing van glufosinaat op het blad. 
De transformanten zijn gesequeneerd ter hoogte van de CRISPR doelsequenties. Plantjes 
met homozygote mutaties in de doelgenen zijn geselecteerd en vervolgens 
geacclimatiseerd en in potten uitgegroeid tot volwassen planten. 
 
Hieronder staat ter illustratie het transformatieproces schematisch weergegeven. In dit 
illustratieve schema zijn de planten met het gus-gen gemodificeerd (N.B. de planten in 
deze aanvraag zijn niet met het gus-gen gemodificeerd). 
 



 

REG/18-00596 VIB CRISPR veldproef technisch dossier pag. 8/23 

 
 
Planten met homozygote mutaties zijn geselecteerd voor terugkruising met de referentie  
maïslijn B104 planten. De nakomelingen van deze kruising werden gescreend op basis 
van glufosinaat-gevoeligheid en gebrek aan PCR-detectie van het T-DNA construct met 
construct-specifieke primers. Deze primers detecteren de onder meer de aanwezigheid 
van het Cas9-gen. Zie voor meer details bijlage 2. In uitzonderlijke gevallen kan het ook 
gebeuren dat het volledige plasmide inclusief zijn backbone geïnsereerd wordt. Om die 
reden is er ook gecontroleerd op de afwezigheid van backbone sequenties om er zeker 
van te zijn dat het bij de geselecteerde planten gaat om echte zogenoemde ‘nul-
segreganten’ die geen soortvreemd DNA meer bevatten. Via genotypering is verder 
geselecteerd voor planten heterozygoot voor de geïnduceerde mutaties. Zelfbestuiving 
van deze planten gaf een segregerende populatie van wild type, heterozygote en 
homozygote mutanten. De T2 planten met de homozygote mutatie(s) zijn geselecteerd 
voor verder werk en worden gebruikt in de veldproef.  
 
In onderstaande figuur worden de stappen nodig om homozygote T2 mutanten te bekomen 
voorgesteld. 

 
 

 
C2. Aard en herkomst van de gebruikte vector 
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Om de B104(ATRKO) en de B104(NGAL2KO) maislijnen te verkijgen is de pBUN411 vector 
gebruikt, zoals gepubliceerd in Xing et al, 2014 . Hierbij is de oorspronkelijke kanamycine 
resistentiecassette vervangen door een efficiëntere spectinomycine resistentiecassette.  
De vector en het T-DNA construct zijn niet meer aanwezig in de planten die op het veld 
staan, zoals beschreven in C1. 
 
Om de mutatie in het ATR gen in de B104 maislijn te verkrijgen is onderstaande vector 
gebruikt. Deze is echter niet meer aanwezig in de planten die op het veld staan. Het 
enige verschil met de niet-gewijzigde referentie-maïslijn is de CRISPR/Cas9-
gemedieerde mutatie in het ATR gen. 
 
 

   
 
Om de mutatie in het NGAL2-gen in de B104 maislijn te verkrijgen is onderstaande 
vector gebruikt. Deze is echter niet meer aanwezig in de planten die op het veld staan. 
Het enige verschil met de niet-gewijzigde referentie-maïslijn zijn de twee CRISPR/Cas9-
gemedieerde mutaties in het NGAL2 gen. 
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C3. Omvang en aard (naam) van het (de) donororganisme(n) en bedoelde functie van ieder 
onderdeel van de sequentie die zal worden ingebouwd 
Er werden geen nieuwe sequenties ingebouwd in de planten die op het veld staan. Er zijn enkel 
mutaties (basenpaar-toevoegingen) geïnduceerd ter hoogte van de genen ATR of NGAL2.  
 
Overzicht van de maïslijnen in de veldproef 

N° van de event Recipiënt CRISPR-gemedieerde DNA-wijzigingen  

B104(ATRKO) Inteeltlijn B104 1bp insertie ter hoogte van chromosoom 5 op positie 
64080200. 

B104(NGAL2KO) Inteeltlijn B104 Twee 1bp inserties ter hoogte van chromosoom 10 op 
posities 6075102 en 6075379. 

WT Inteeltlijn B104 none 

 
 
De met CRISPR-gewijzigde lijnen in B104 zijn homozygoot gemaakt voor de individuele mutaties.
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D. INFORMATIE OVER DE GENETISCH GEMODIFICEERDE PLANT 
 
D1. Beschrijving van de eigenschappen die zijn geïntroduceerd of gewijzigd 
 

De maïslijnen bevatten geen nieuw DNA.  
 
De maïslijnen B104(ATRKO) en B104(NGAL2KO) zijn verkregen door met behulp van de 
CRISPR/Cas9 technologie kleine wijzigingen (mutaties) aan te brengen in de genen ATR 
of NGAL2. In dit specifieke geval bestaan die kleine mutaties uit het toevoegen van een 
basenpaar op gerichte plaatsen in de betreffende genen. Hierdoor wordt het ‘reading 
frame’ verstoord en verliezen de genen hun functionaliteit. We kunnen dus spreken van 
knock outs (KO).  
 
Het ATR gen is betrokken bij het natuurlijk DNA-herstelmechanisme van de plant. In de 
KO-lijnen verwachten we dus een verminderd herstel van DNA-schade, waardoor mutaties 
veroorzaakt door milieustress zich zouden kunnen opstapelen.  
 
Het NGAL2 gen codeert voor een transcriptiefactor waarvan vastgesteld werd dat deze de 
genexpressie van PLA1 afremt (Zhang et al., 2015). Het PLA1 gen codeert voor een 
cytochroom P450 monooxygenase dat betrokken is bij de celproliferatie en zo een rol 
speelt in de grootte van plantorganen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat wanneer in 
maïs het PLA1 niveau in bepaalde zones van de plant wordt verhoogd door het gen 
additioneelonder controle van de promotor van het GA2oxidase gen aan de plant toe te 
voegen, dit (onder meer) leidt tot meer dan 30% grotere bladeren en een 10 tot 15% hogere 
kolfopbrengst (Sun et al., 2017). De hypothese is dat een functionele KO van NGAL2 ook 
zal leiden tot verhoogde PLA1 niveaus en dus tot vergelijkbare effecten.  

 
D2. Informatie over de sequenties die zijn geïntroduceerd/geëlimineerd : 
 
D2a) omvang en structuur van het donormateriaal en de methoden die zijn gebruikt voor de 
karakterisering daarvan, waaronder informatie over alle delen van de in de GGHP's 
geïntroduceerde vector of over eventuele dragers van vreemd DNA dat in de GGHP's achterblijft; 
 
 

Niet van toepassing. Er is geen donormateriaal geïntegreerd in het chromosomaal DNA 
van de plant. Er zijn enkel kleine mutaties in het ATR of het NGAL2 gen aanwezig. 
 
 

 
D2b) bij een eliminatie, omvang en functie van de geëlimineerde sequentie(s); 
 

Niet van toepassing. Er zijn geen sequenties geëlimineerd in het chromosomaal DNA van 
de plant, 

 
D2c) aantal kopieën van het donormateriaal; 
 

Niet van toepassing. Er is geen donormateriaal geïntegreerd in het chromosomaal DNA 
van de plant 

 
 
D3. Informatie over de expressie van het donormateriaal 
 

Niet van toepassing. Er is geen donormateriaal geïntegreerd in het chromosomaal DNA 
van de plant. Er zijn enkel kleine mutaties aangebracht in het ATR of het NGAL2 gen 
waardoor deze genen niet meer functioneel zijn. 
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D4. Informatie over de verschillen tussen de genetisch gemodificeerde plant en de 
recipiënte plant 
 
D4a) voortplantingswijze(n) en/of -snelheid; 
 

In de serre werden er in de voortplantingswijze en/of snelheid geen verschillen opgemerkt 
tussen de niet gewijzigde referentie-maïsplanten en de mutante maïslijnen B104(ATRKO) 
en B104(NGAL2KO).  
De B104 referentielijn komt pas heel laat tot bloei in de Belgische klimatologische 
omstandigheden in vergelijking met de commerciële maïsvariëteiten die geteeld worden 
(Voorend et al., 2016). Er wordt verwacht dat als er al een verschil is in het veld, de 
mutanten hoogstens nog iets trager tot bloei komen.  
 

D4b) verspreiding; 
 

In beide gevallen vindt de verspreiding plaats via pollen en zaden, en hierin is door de 
mutaties geen verandering in gekomen. 

 
D4c) vermogen om te overleven. 
 

Er zijn geen redenen om te veronderstellen dat er een verschil zal zijn in het vermogen van 
pollen en zaden om te overleven. 
 
Er zijn ook geen redenen om te veronderstellen dat deze planten beter bestand zouden 
zijn tegen afbraak of tegen winterse omstandigheden.  
 
Aangezien er geen verschillen zijn in bloem- en zaadvorming, veronderstellen we dat er 
ook geen verschil zal zijn in het vermogen van pollen en zaden om te overleven. 
 

 
D5. Genetische stabiliteit van het donormateriaal en fenotypische stabiliteit van de 
genetisch gemodificeerde maïs 
 

De fenotypische stabiliteit van de ATRKO maïs wordt onderzocht tijdens de veldproef. In de 
serre vertoont de mutant geen fenotype tegenover de referentie-maïslijnen, maar in in vitro 
experimenten is er een reproduceerbare groeiachterstand wanneer de mutanten gegroeid 
worden op kweekbodems met DNA replicatie-remmende producten.  
 
Het fenotype van de NGAL2KO lijn onder gecontroleerde condities uit zich voornamelijk in 
verlengde bladgroei en die verlengde bladgroei is onder die omstandigheden in meerdere 
generaties stabiel gebleken.  
 
Er is in de planten geen donormateriaal aanwezig, enkel kleine mutaties. Er zijn geen 
redenen om te veronderstellen dat de mutaties genetisch niet stabiel zouden zijn. Eenmaal 
geïntroduceerd zullen deze mutaties zich immers gedragen net zoals enig andere mutatie 
die op welke wijze dan ook in de plant tot stand is gekomen.  
 

 
D6. Wijziging in het vermogen van de genetisch gewijzigde maïs om genetisch materiaal 
op andere organismen over te dragen 
 

In de serre werd er geen verschil opgemerkt tussen wild-type enerzijds en ATRKO en 
NGAL2KO mutanten anderzijds wat betreft de start van de generatieve fase.  
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Er zijn ook geen redenen om te veronderstellen dat de aangebrachte DNA-wijzigingen de 
kans op horizontale genoverdracht vanuit de gemodificeerde plant naar bacteriën vergroot. 
 

 
D7. Informatie over toxische, allergene en andere schadelijke effecten op de gezondheid 
van de mens, als gevolg van de genetische modificatie 
 

De veronderstelling is dat in de ATRKO planten fouten in het DNA zich gemakkelijker 
opstapelen dan in wild-type planten. Het valt niet uit te sluiten dat er op een gegeven 
ogenblik in een bepaalde plant een fout in het DNA optreedt in de voortplantingscellen die 
doorgegeven wordt naar een volgende generatie en die een effect zou kunnen hebben dat 
als schadelijk gecatalogeerd kan worden. De kans hierop zou theoretisch gezien in de 
ATRKO planten iets hoger kunnen liggen dan in wild-type planten. Het is echter niet de 
bedoeling de ATRKO planten op enigerlei wijze in de landbouw, het leefmilieu of de 
voedselketen te introduceren. De planten zijn enkel en alleen bedoeld als fundamenteel 
onderzoeksobject waarin we na willen gaan welke de effecten van milieustress op het 
niveau van het DNA zijn.  
 
Er zijn geen redenen om te veronderstellen dat het uitschakelen van het NGAL2 gen enig 
schadelijk effect zou kunnen hebben aangezien enkel een effect op niveau van de 
celproliferatie verwacht wordt, en niet op de samenstelling van de plant.  
 

D8. Informatie over de veiligheid van de genetisch gewijzigde maïs voor de gezondheid 
van het dier, in het bijzonder wat betreft toxische, allergene of andere schadelijke effecten 
als gevolg van de genetische modificatie, voorzover de genetisch gewijzigde maïs bedoeld 
is voor gebruik in diervoeders 
 

Zie D7. 
 
D9. Mechanisme van de interactie tussen de genetisch gemodificeerde maïs en 
doelwitorganismen 
 

Niet van toepassing. De kleine wijzigingen zijn niet gericht op een bepaald 
doelwitorganisme. 
 

D10. Eventuele veranderingen in de interacties van de genetisch gewijzigde maïs met niet-
doelwitorganismen die voortvloeien uit de genetische modificatie. 
 

De ATRKO maïslijn heeft voor zover wij tot op heden onder ingeperkt-gebruik-condities 
hebben kunnen vaststellen geen fenotypische wijzigingen. In de NGAL2KO maïslijn wordt 
enkel verlengde bladgroei vastgesteld. Wij zien daarom geen redenen om te 
veronderstellen dat er een effect zou zijn op de interacties van de mutante maïsplanten 
met niet-doelwitorganismen.  
 

D11. Eventuele interacties met het abiotische leefmilieu. 
 

Wij voorzien geen bijzondere interacties met het abiotische leefmilieu. 
 
D12. Beschrijving van de detectie- en bepalingstechnieken voor de genetisch 
gemodificeerde plant. 
 

Er is een aantal technieken voorhanden waarmee de DNA-wijzigingen kunnen worden 
gedetecteerd / geïdentificeerd. Het betreft met name PCR mbv primers die specifiek zijn 
voor de doelwitsequenties, gevolgd door sequenering. 
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D13. Informatie over eerdere introducties van de genetisch gemodificeerde plant, indien 
van toepassing. 
 

Deze lijnen werden niet eerder in een veldproef getest. 
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E. INFORMATIE OVER HET INTRODUCTIEGEBIED 
 
E1. Ligging en omvang van het introductiegebied 
 

Het introductiegebied ligt in de gemeente Gent in het wetenschaps- en industriepark 
Ardoyen van de Universiteit Gent. De veldproef bestaat uit twee plots: één van 8.25m x 
7.95m en één van 3.5m x 14m. Een omgevingsplan is in bijlage 3 bijgevoegd. De exacte 
locatie van de proef is weergegeven in de vertrouwelijke bijlage 12. Het introductiegebied 
heeft een buffer met wildtype planten van meer dan 8m breed. 

 
E2. Beschrijving van het ecosysteem van het introductiegebied 
 

Het introductiegebied maakt deel uit van het wetenschaps- en industriepark Ardoyen in 
Zwijnaarde. Feitelijk gaat het om een industrieel park voorzien van grote universitaire en 
industriële gebouwen, wegen en groenstroken. Aan de noordzijde wordt het park begrensd 
door de E40-autosnelweg. De dichtsbijzijnde akkers bevinden zich op ongeveer 750 meter 
afstand.  
 
Op het park is sprake van een marginale bodem. De groenstroken van het park bestaan 
uit grassen, verschillende bomen en struiken die allemaal in opdracht van de Universiteit 
Gent zijn aangebracht. Veel van de groenstroken zijn enkele jaren geleden nieuw ingericht. 
Er is sprake van een parkbeheer waar met enige regelmaat de grasstroken worden 
gemaaid.  
 
Wat fauna betreft zijn er hier geen grote bijzonderheden. Er komen dieren voor zoals je die 
in Vlaanderen in parken en in bermen kan tegenkomen. Door het industrieel karakter van 
het park is de soortenrijkdom waarschijnlijk eerder beperkt. Er komt een aantal insecten 
voor, vogels zoals mussen, merels, duiven, af en toe een kraai of ekster, en wat wild zoals 
een enkele fazant en een behoorlijke hoeveelheid konijnen.  
 
Er is sprake van een gematigd zeeklimaat met zachte temperaturen in de winter (kans op 
lichte tot soms matige vorst) en gematigde temperaturen in de zomer (tot ongeveer 33 
graden Celcius), een overheersende zuid-westelijke windrichting, en een over het jaar 
verspreide neerslag van ongeveer 750 liter per vierkante meter.  

 
E3. Aanwezigheid van seksueel compatibele in het wild levende verwanten of gekweekte 
plantensoorten 
 

De veldproef wordt omringd door minimaal 8m niet-genetisch gewijzigde maisplanten die 
als buffer fungeren. Dit geheel wordt als experimenteel materiaal beschouwd dat na afloop 
van de proef wordt vernietigd en niets daarvan wordt in de voedsel- of voederketen 
geïntroduceerd. Daarbuiten bevinden zich op het wetenschaps- en industriepark geen 
andere maïsplanten. Het dichtstbijzijnde perceel cultuurmaïs bevindt zich op ruim 1km 
afstand van de veldproef.  

 
E4. Afstand tot officieel erkende biotopen of beschermde gebieden die kunnen worden 
beïnvloed 
 

De volgende waardevolle gebieden liggen het dichtst in de buurt van de veldproef: Het 
zuidelijke Scheldebekken op ongeveer 2 km. Het erkende Schelde-Durme estuarium (ten 
oosten van Gent tot aan de NL grens) bevindt zich op ongeveer 8 km. Het Gentbos op 
ruim 7 km. De Kalkense meersen op ruim 15 km. En de Bourgoyen-Ossemeersen op 
ongeveer 7 km. 
 
Nota bene: De veldproef ligt zodanig geïsoleerd ten opzichte van cultuurmaïspercelen en 
erkende biotopen of beschermde gebieden dat van een risico op beïnvloeding hiervan 
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geen sprake is. Bovendien wordt als extra maatregel voorkomen dat pollen zich 
succesvol naar andere maïsplanten zou kunnen verspreiden door de planten te 
ontpluimen. Bij enkele planten zullen de mannelijke bloeiwijzen echter niet verwijderd 
worden, maar zullen ze overkapt worden met een papieren zak, hetgeen net zo effectief 
is om verspreiding van pollen naar buiten de proef te voorkomen. 
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F. INFORMATIE OVER DE INTRODUCTIE  
 
F1. Doel van de introductie 
 

De veldproef vindt plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar de groei, 
ontwikkeling en stress respons van planten. Er wordt in eerste instantie nagegaan of de 
planten ook onder reële teeltcondities eenzelfde gewijzigd fenotype laten zien als in de 
serre. In dit geval heeft deze wetenschappelijke veldproef de volgende doelen: 
1) Met behulp van de ATRKO lijn wordt getracht de impact van milieustress zoals extreme 

weersomstandigheden of milieuverontreiniging op het genetisch materiaal van de plant 
te onderzoeken. 

2) Er wordt nagegaan of de NGAL2KO lijn een verhoogde biomassa vertoont onder reële 
teeltcondities. 

 
F2. Geplande datum/data en duur van de introductie 
 

De proef zal aanvangen midden mei 2018 en loopt tot en met oktober 2018. De proef 
neemt dus één groeiseizoen in beslag. 

 
F3. Methode die zal worden gebruikt voor de introductie van de genetisch gemodificeerde 
planten 
 

De maïs zal met de hand worden gezaaid. 
 
F4. Methode voor de behandeling en het beheer van het introductiegebied vóór, tijdens en 
na de introductie, waaronder teelt- en oogstmethoden 
 

Het introductiegebied zal voorafgaand aan de introductie een mechanische 
grondbewerking (ploegen / cultivator / grondfrees) ondergaan met het doel een voldoende 
luchtig en verkruimeld zaaibed te verkrijgen. 
 
Gedurende het seizoen zal een of enkele keren met een herbicide en/of handmatig het 
onkruid bestreden worden, zoals gebruikelijk is in de teelt van maïs. Er zal geen glufosinaat 
worden gebruikt. 
 
De oogst van de gewijzigde maïsplanten zal met de hand gebeuren. Daarbij zal er vooral 
gelet worden op het verzamelen van alle kolven/zaden, ook de allerkleinste. Dit is immers 
het enige reproductieve materiaal. 
 
Na de oogst zal het perceel enige tijd braak liggen om vervolgens ten laatste in het 
eerstvolgende voorjaar geploegd te worden.  

 
F5. Aantal planten, bij benadering (of planten per vierkante meter) 
 

Het gaat om een zeer kleine veldproef met daarin 340 CRISPR gemuteerde planten, 
hetgeen overeenkomt met ongeveer 35m2. Daarnaast zijn er net zoveel wild-type controle 
planten in de proef aanwezig.  
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G. INFORMATIE OVER PLANNEN VOOR BEHEERSING, CONTROLE, FOLLOW-UP EN 
AFVALBEHANDELING  
 
G1. Genomen voorzorgsmaatregelen: 
 
G1a) afstand(en) tot sexueel compatibele plantensoorten, zowel in het wild levende verwanten 
als cultuurgewassen; 
 

De afstand tot niet-gewijzigde maïsplanten zal minimaal zijn, aangezien de proef omringd 
wordt door een ruime buffer met wild-type planten.  

 
De afstand tot niet-gewijzigde cultuurmaïs bedraagt ruim 1km. 

 
G1b) maatregelen om de verspreiding van een voortplantingsorgaan van de genetisch gewijzigde 
maïs (b.v. pollen, zaad, knollen) tot een minimum te beperken of te voorkomen. 
 

Om verspreiding van de mutatie te verhinderen zullen de gewijzigde maïsplanten zowat 
allemaal worden ontpluimd voordat er sprake is van verspreiding van pollen. Er geldt een 
uitzondering voor enkele ATRKO planten waarvan verspreiding van pollen wordt voorkomen 
door de mannelijke bloeiwijzen te omhullen met een papieren zak, hetgeen net zo effectief 
is. De verspreiding van de mutatie naar omliggende maïsplanten wordt op deze manier 
voor de volle 100% voorkomen. 
 
De monitoring op bloeiwijzen zal starten vanaf het moment van de vorming van het laatste 
blad. De proefplot zal dan om de drie maal per week bezocht worden om te controleren op 
mannelijke bloeiwijzen. De ervaring met de eerdere maisveldproeven B/BE/11/V4 en 
B/BE14/V2 heeft geleerd dat het niet nodig is om dagelijks te gaan controleren. De 
mannelijke bloemen worden verwijderd van zodra ze zichtbaar zijn en de ervaring heeft 
geleerd dat wanneer er om de andere dag wordt gecontroleerd er nooit een mannelijke 
bloem een stadium zal kunnen bereiken dat hij pollen gaat kunnen verspreiden. 
Met de monitoring op, en het verwijderen van mannelijke bloeiwijzen zal worden gestopt 
van zodra alle mannelijke bloeiwijzen verwijderd zijn (het aantal planten in de proef is in 
detail bekend (ook per rij), en het aantal verwijderde mannelijke bloeiwijzen per rij wordt 
strikt bijgehouden, dus men weet perfect wanneer alle mannelijke bloemen verwijderd zijn. 
Bovendien is dit ook visueel te controleren). Mochten op 15 september nog niet alle 
mannelijke bloemen verwijderd zijn, dan zal sowieso op die datum met monitoring en 
bloemverwijdering worden gestopt, omdat de eventuele verspreiding van stuifmeel op dat 
moment geen aanleiding meer kan geven tot de verspreiding van genetisch gewijzigd 
materiaal. De kolven in de omringende mais en de verre omgeving zijn dan immers allang 
bevrucht zijn geweest en volop met zaden gevuld. 
 
Er zal rondom de gewijzigde en referentiemaïs een buffer van 8 meter met niet-genetisch 
gewijzigde maïs gehanteerd worden als bestuiverlijnen die net zoals de proefplot na de 
oogst vernietigd zal worden (zie proefplan). 

 
G2. Beschrijving van de methoden voor de behandeling van het gebied na de introductie 
 

Het plot zal na de oogst gedurende een korte periode braak liggen en dan gedurende de 
winter of ten laatste in het eerstkomende voorjaar worden geploegd. 

 
G3. Beschrijving van de methoden voor de behandeling van de oogst en de afvalstoffen 
van de genetisch gemodificeerde plant 
 

De oogst van de maïsplanten zal handmatig gebeuren. Een aantal planten zal volledig 
worden geoogst om van die planten telkens parameters zoals het gewicht en het droge 
stof gehalte te bepalen van de stengels, de bladeren en de kolven. Van de overige planten 
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worden enkel de kolven geoogst. Dit gebeurt zeer zorgvuldig waarbij ook de allerkleinste 
kolven worden verwijderd. Al het geoogste materiaal gaat in zorgvuldig gelabelde, gesloten 
zakken en wordt in een gesloten voertuig afgevoerd voor verder onderzoek. Materiaal dat 
niet meer nodig is voor verder onderzoek zal worden geïnactiveerd. Alle stengels en 
bladeren die achterblijven op het veld, zullen daar verhakseld worden. Stengels en 
bladeren zijn niet reproductief en om die reden geen GGO meer. Wortels en onderste deel 
van de stengel zullen in de grond achtergelaten worden en composteren.  
 

G4. Beschrijving van controleplannen en –technieken 
 

De proef zal visueel worden gecontroleerd. Deze visuele controle zal op regelmatige 
tijdstippen (minimaal twee keer per maand) plaatshebben met een intensivering in de 
periode dat de mannelijke bloeiwijzen verschijnen. Deze periode van intensieve monitoring 
start zoals onder G1b al vermeld op het moment dat het laatste blad gevormd wordt en 
drie maal per week plaatshebben totdat alle mannelijke bloeiwijzen zijn verwijderd of 
doorlopen tot 15 september. Mannelijke bloemen worden met de hand in hun geheel 
verwijderd. De pluimen worden in gesloten houders afgevoerd in een gesloten 
vervoermiddel en worden geïnactiveerd. 

 
G5. Beschrijving van noodmaatregelen 
 

Een eerste noodmaatregel is dat de veldproefplot wordt voorzien van een buffer van 
minimaal 8 meter met niet-gewijzigde maïsplanten die net als de proefplot na oogst zal 
worden vernietigd. Mocht er een gewijzigde maïsplant omwaaien, dan zal die plant door 
de buffer worden opgevangen. Als bij een controle een omgewaaide maïsplant wordt 
aangetroffen, dan wordt deze verwijderd, inclusief kolven en zaad en vervolgens worden 
vernietigd. 
 
Er is voor een buffer met maïsplanten gekozen in plaats van een buffer in de vorm van 
gras of braakligging, om randeffecten in de veldproefplot zo veel mogelijk te voorkomen. 

 
Er zou zich in de praktijk een aantal calamiteiten kunnen voordoen. Een voorbeeld is 
moedwillige beschadiging van de proef. Zodra dit wordt opgemerkt zal het beschadigde 
materiaal dat niet meer te redden is zorgvuldig worden opgeruimd en vernietigd. 
 
Een tweede calamiteit die zich zou kunnen voordoen is dat het vervoermiddel met zakken 
met geoogste kolven bij een ongeval betrokken zou raken en dat de kolven op straat 
zouden belanden. Als dat gebeurt dan zal al het materiaal zorgvuldig worden verzameld, 
bijeengeveegd en in tonnen worden gedaan die afgesloten worden, om vervolgens hun 
reis naar het onderzoeksdepartement weer te hervatten. 

 
G6. Methoden en procedures om het gebied te beschermen 
 

De proef is omgeven door een draadhekken dat voorzien is van een toegangshek dat op 
slot is.  
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BIJLAGE 1: GEZONDHEIDS- EN LEEFMILIEURISICOBEOORDELING 
 
 
1. Waarschijnlijkheid dat de CRISPR gemuteerde maïsplanten persistenter worden dan de 
recipiënte of de ouderplanten in landbouwgebieden of invasiever in natuurlijke habitats. 
 
De ATRKO planten hebben een iets gewijzigd DNA-herstelmechanisme, dat als gevolg heeft dat fouten 
in het DNA zich gemakkelijker zouden kunnen opstapelen. Het opstapelen van fouten in het DNA 
heeft in het algemeen vooral nadelen voor een plant omdat essentiële functies erdoor verstoord raken. 
Het is dan ook moeilijk voorstelbaar dat planten met dergelijke eigenschappen plots persistenter of 
invasiever worden. 
 
De NGAL2KO planten hebben naar verwachting een iets hoger gehalte aan PLA1 waardoor de 
celproliferatie naar verwachting iets gestimuleerd zou moeten worden. Fenotypisch uit zich dat in de 
serre in langere bladeren. Het is moeilijk voorstelbaar dat de maïsplanten met langere bladeren 
persistenter zouden worden of invasiever in natuurlijke habitats. 
 
Cultuurmaïs heeft niet het vermogen om zich in natuurlijke habitats te vestigen en te verspreiden. Het 
optreden van opslagplanten kan niet uitgesloten worden, maar buiten akkers zal maïs zich niet 
vestigen, ook niet met de eigenschappen die deze gemodificeerde maïsplanten hebben gekregen. Het 
feit dat maïs zijn zaden vasthoudt is bijvoorbeeld al een selectief nadeel en heeft negatieve effecten 
op de mogelijke invasiviteit. Variaties in bladlengte komen van nature al voor in geteelde 
graangewassen.  
 
2. Selectieve voordelen of nadelen die op de maïsplanten zijn overgedragen. 
 
Het opstapelen van meer fouten in het DNA moet toch vooral als een selectief nadeel gezien worden.  
 
Een grotere bladlengte is op zichzelf geen selectief voordeel. 
 
3. Kans op genoverdracht op dezelfde of andere seksueel compatibele plantensoorten onder 
de omstandigheden van het planten van de mutante maïsplanten, en selectieve voordelen of 
nadelen die op die plantensoorten kunnen worden overgedragen. 
 
Er zal geen genoverdracht naar andere maïsplanten plaatshebben omdat de mannelijke bloemen 
verwijderd of omhuld worden voordat ze stuifmeel kunnen gaan verspreiden. Ook de overdracht via 
zaden is uitgesloten omdat de zaden stevig vastzitten in een kolf en alle kolven zorgvuldig zullen 
worden geoogst. 
 
4. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde leefmilieueffecten van de directe en indirecte 
interacties tussen de mutante maïsplanten en doelwitorganismen, zoals predatoren, 
parasitoïden en ziekteverwekkers (indien van toepassing). 
 
Niet van toepassing. 
 
5. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde leefmilieueffecten van de directe en indirecte 
interacties tussen de mutante maïsplanten en niet-doelwitorganismen, inclusief de effecten op 
de populatieniveaus van concurrenten, planteneters, symbionten, parasieten en 
ziekteverwekkers. 
 
Er worden geen effecten verwacht op de interacties tussen de mutante maïsplanten en niet-
doelwitorganismen. De mutaties zijn niet gericht op eigenschappen die enig verband houden met 
interacties met doelwit en/of niet doelwitorganismen. 
 
6. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op de menselijke gezondheid van 
mogelijke directe en indirecte interacties tussen de mutante maïsplanten en personen die 
werken met, in contact komen met of in de nabijheid komen van de introductie. 
 
Er worden geen effecten verwacht op de gezondheid van personen die werken met, in contact komen 
met, of in de nabijheid komen van de veldproef. 
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De blootstelling aan gemodificeerde maïsplanten beperkt zich tot het manueel manipuleren van zaden 
en kolven en het in contact komen met stengels, bladeren en bloemen. 
 
7. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op de gezondheid van dieren en effecten 
op de voeder/voedselketen van consumptie van de mutante maïsplanten en alle daarvan 
afgeleide producten indien deze voor diervoeder bestemd zijn. 
 
Niet van toepassing. De planten zijn niet voor diervoeder bestemd. 
 
8. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op biogeochemische processen ten 
gevolge van mogelijke directe en indirecte interacties van de genetisch gewijzigde maïsplanten 
en doelwit- en niet-doelwitorganismen in de nabijheid van de introductie. 
 
Wij voorzien geen bijzondere interacties met of effecten op het abiotische leefmilieu. 
 
9. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde, directe en indirecte leefmilieueffecten van de teelt-, 
de beheers- en oogsttechnieken die specifiek worden gebruikt voor de genetisch gewijzigde 
maïsplanten, indien deze verschillen van de voor niet gewijzigde maïsplanten gebruikte 
technieken. 
 
De teelt van deze maïs leidt naar ons oordeel niet tot wijzigingen in de teelt-, beheers- en 
oogsttechnieken.  
 
10. Conclusie 
 
Op grond van de in het technisch dossier weergegeven informatie en de hierboven weergegeven 
analyse verwachten wij geen negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu als 
gevolg van de geplande introductie. 
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Bijlage 2: Moleculaire karakterisatie 
 
 
De mutaties aanwezig in de planten zijn gekarakteriseerd door middel van PCR-amplificatie van de 
doelsequenties, gevolgd door sequencing van het PCR-product. Daarmee is vastgesteld dat de 
planten ter hoogte van de doelsequentie een extra DNA basepaar bevatten hetgeen tot een 
verstoring van het reading frame leidt. De betrokken genen zijn als gevolg daarvan niet meer 
functioneel. In de ATRKO planten is op één plaats één basepaar toegevoegd, in de NGAL2KO planten is 
op twee plaatsen één basepaar toegevoegd. 
 
Voor het verkrijgen van genomisch DNA uit de maïsplanten is gebruik gemaakt van een standaard 
genomisch DNA isolatieprotocol. Zie 1. hieronder. 
 
 

1. Isolatie van genomisch DNA 
 

Voor de isolatie van het genomisch DNA uit de maïs voor het bepalen van de geïnsereerde 
sequenties en de bepaling van het aantal insertkopijen werd het volgende protocol gebruikt:  

1. Process leaf tissue by freezing with liquid nitrogen and grinding into a fine powder using a microcentrifuge tube 

pestle or a mortar and pestle. Add 40mg of this leaf powder to a 1.5ml microcentrifuge tube. 

2. Add 600µl of Nuclei Lysis Solution, and vortex 1–3 seconds to wet the tissue.  

3. Incubate at 65°C for 15 minutes. 

4. Add 3µl of RNase Solution to the cell lysate, and mix the sample by inverting the tube 2–5 times. Incubate the 

mixture at 37°C for 15 minutes. Allow the sample to cool to room temperature for 5 minutes before proceeding.  

5. Add 200µl of Protein Precipitation Solution, and vortex vigorously at high speed for 20 seconds. 

6. Centrifuge for 3 minutes at 13,000–16,000 × g. The precipitated proteins will form a tight pellet.  

7. Carefully remove the supernatant containing the DNA (leaving the protein pellet behind) and transfer it to a 

clean 1.5ml microcentrifuge tube containing 600µl of room temperature isopropanol. Note: Some supernatant 

may remain in the original tube containing the protein pellet. Leave this residual liquid in the tube to avoid 

contaminating the DNA solution with the precipitated protein.  

8. Gently mix the solution by inversion until thread-like strands of DNA form a visible mass.  

9. Centrifuge at 13,000–16,000 × g for 1 minute at room temperature.  

10. Carefully decant the supernatant. Add 600µl of room temperature 70% ethanol and gently invert the tube 

several times to wash the DNA. Centrifuge at 13,000–16,000 × g for 1 minute at room temperature.  

11. Carefully aspirate the ethanol using either a drawn Pasteur pipette or a sequencing pipette tip. The DNA pellet is 

very loose at this point and care must be used to avoid aspirating the pellet into the pipette.  

12. Invert the tube onto clean absorbent paper and air-dry the pellet for 15 minutes.  

13. Add 100µl of DNA Rehydration Solution and rehydrate the DNA by incubating at 65°C for 1 hour. Periodically mix 

the solution by gently tapping the tube. Alternatively, rehydrate the DNA by incubating the solution overnight at 

room temperature or at 4°C.  

14. Store the DNA at 2–8°C. 
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2. PCR amplificatie en sequentieanalyse 
 

De PCR amplificatie is vervolgens als volgt uitgevoerd: 
 
Voor de ATR-mutanten: 
 

Gebruikte PCR mix: 
1,5μl  primer1 
1,5μl  primer2 
1μl  10mM dNTP’s 
2,5μl  10xPCR buffer 
2,5μl  10xMgCl2 buffer 
0,2μl  Amplitaq polymerase 
15,8μl  MQ-water 
100ng  gDNA 
25μl  totaal 
 
PCR-programma: 
Stap 1:   3’ 95 oC 
Stap 2:   30’’ 95 oC 

30’’ 58 oC 
1’ 72 oC 

Stap 2, 25 keer herhalen 
Stap 3:   3’ 72 oC 
Stap 4:   Product opslaan bij 10 oC 

 
Voor de NGAL2-mutanten:  
 

Gebruikte PCR mix: total volume 25uL 

reaction buffer 5uL  

10mM dNTPs 0.5uL  

10uM FW  1.25uL  

10uM RV  1.25uL  

Template  1uL   

Q5  0.25uL  

GC enhancer 5uL  

h2O  10.75  
 
 
PCR-programma: 
Stap 1:   5’ 98 oC 
Stap 2:   15’’ 95 oC 

15’’ 65 oC 
15’ 72 oC 

Stap 2, 30 keer herhalen 
Stap 3:   5’ 72 oC 
Stap 4:   Product opslaan bij 4 oC 

 
 

target sequence amplicon length primer seq 

ATR 386 bp Fw-CTGGAAAAGTGCAGAGGATATCC 
Rv-GATTGCTCTGCACATCCTTTTAG 

NGAL2 640 bp Fw-ATGGCGACGCACCACCTGG 

Rv-CTGCGTGTGGCGTGTCGATG 

EF1alfa 107bp FW‐AGTCCGTTGAGATGCACCATG 
RV‐CACATACCCACGCTTCAGATCC 

 
EF1 alfa is als controle meegenomen om de geschiktheid van het DNA voor PCR aan te tonen. 
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Het geamplificeerde PCR product is vervolgens volgens standaardprotocollen gesequenced waarbij de 
volgende mutaties zijn gebleken: 
 
In de ATRKO planten: 

 
 
In de NGAL2KO planten: 
 

 

 
 

 
 

3. Afwezigheid van soortvreemd DNA in geselecteerde mutanten 
 
Daarnaast is er op het genomisch DNA van elke lijn qRT-PCR uitgevoerd om de afwezigheid van het 
T-DNA en/of vector backbone na te gaan. Dit om aan te tonen dat het bij de planten in de proef 
daadwerkelijk gaat om planten die geen soortvreemd DNA bevatten, en enkel de gewenste mutatie 
bevatten.  
 
Voor de ATR-mutanten: 
 
Als positieve controle werd DNA van de oorspronkelijke plant met T-DNA gebruikt (ATR-A), als 
negatieve controle werd DNA van een B104 plant gebruikt. De gevonden Ct-waarden werden eerst 
genormaliseerd tegenover EF-a en vervolgens genormaliseerd tegenover de positieve controle. 
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Gebruikte qRT-PCR mix: 
 
0.5 µl template 

2 µl primer 1 + primer 2 (0.5 µM) 

2.5 µl SYBR Green master mix 

5 µl totaal 

 
Gebruikt qRT-PCR programma 
Stap 1  5 min 95 oC 
Stap 2  10 sec 95 oC 
  15 sec 60 oC 
  10 sec 72 oC 
Stap 2, 45x herhalen 

  
 

target sequence amplicon length primer seq 

Vector backbone 112 bp FW‐TTAAACACCACGCACGTTGC 
RV‐CGCTCTTTACGATCTTGTAGCG 

SpR vector 1 77 bp FW‐CGTCGGCTTGAACGAATTTC 
RV‐TTGTCCACTACGTGAAAGGC 

SpR vector 2 110 bp FW‐ACAAATGTACGGCCAGCAAC 
RV‐GTTAAACATCATGGGGGAAGCG 

LB 85 bp FW-AAAGTCTGCCGCCTTACAAC 
RV-TCGGCACAAAATCACCACTC 

BAR 146 bp FW-TGTCTCGATGTAGTGGTTGACG 
RV-ACACGCTGAAATCACCAGTC 

P35S 93 bp FW-ATGTTGGCAAGCTGCTCTAG 
RV-TAATCGCCTTGCAGCACATC 

Cas9 1 112 bp FW-TAATGCTTGTGCTGCTCGAC 
RV-TGCCGTCCAAGTATGTGAAC 

Cas9 2 93 bp FW-CTGCATGAAATTGCGGTTCG 
RV-AAGCTCATCAACGGCATTCG 

Cas9 3 97 bp FW-TGTTGCCGAAGATTGGATGC 
RV-ATGGCGAAGGTTGACGATTC 

gRNA1 116 bp FW-TTCCAAATGCTGTGCCGTAC 
RV-TTCATGCCGTTTGTGCCAAC 
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gRNA 2 125 bp FW-TCGTCCAATTGCGTAATGGG 
RV-ACGTTGGAAACCACGTGATG 

RB 146 bp FW-GATTGTCGTTTCCCGCCTTC 
RV-GCACATACAAATGGACGAACGG 

EF-a 107 bp FW-AGTCCGTTGAGATGCACCATG 
RV-CACATACCCACGCTTCAGATCC 
 

 
De geselecteerde ATRKO planten waren op elk van de target sequenties, uitgezonderd EF-a, PCR-
negatief, waaruit besloten kan worden dat deze planten echte nulsegreganten zijn, vrij van 
soortvreemd genetisch materiaal. 
 
 
 
Voor de NGAL2 mutanten: 
 
Specifieke primers tegen het T-DNA werden gebruikt in de qPCr die verschillende regio’s van het T-
DNA amplificeren. Zo wordt de OsU3t, Cas9 (tweemaal), een regio nabij de 35S promoter en het 
BASTA gen gedetecteerd (de regio’s zijn aangeduid aan de hand van de blauwe kaders). De 
aanwezigheid van een huishoudgen werd gecontroleerd aan de hand van 18S primers. 
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Primers gebruikt voor genotyping 
 

205 bar_qRT_FW tgtctcgatgtagtggttgacg 

206 bar_qRT_REV acacgctgaaatcaccagtc 

207 p35S_qRT_FW taatcgccttgcagcacatc 

208 p35S_qRT_REV atgttggcaagctgctctag 

211 zCas9-2_qRT_FW ctgcatgaaattgcggttcg 

212 zCas9-2_qRT_REV aagctcatcaacggcattcg 

213 zCas9-3_qRT_FW tgttgccgaagattggatgc 

214 zCas9-3_qRT_REV atggcgaaggttgacgattc 

215 OsU3t_qRT_FW ttccaaatgctgtgccgtac 

216 OsU3t_qRT_REV ttcatgccgtttgtgccaac 

 18S_FW accttaccagcccttgacatatg 

 18S_RV gacttgaccaaacatctcacgac 
 
 
qPCR programma 
De qPCR werd uitgevoerd volgens een standaard qPCR programma.  
 
qPCR resultaten 
De geselecteerde NGAL2KO planten waren op elk van de target sequenties, uitgezonderd EF-a, PCR-
negatief, waaruit besloten kan worden dat deze planten echte nulsegreganten zijn, vrij van 
soortvreemd genetisch materiaal. 
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BIJLAGE 3: LIGGINGSPLAN 
 
 
 
De veldproef bevindt zich op het Technologiepark in Zwijnaarde. 
 

  

 

≈ 1 km 



ATRKO (300 planten)

Border + non CRISPR research

NGAL2KO (40 planten)

Wild-type controle

Bijlage 4: plotplan
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BIJLAGE 5: PROEFPROTOCOL 
 
 
 
1. Verantwoordelijkheden 
 

De rechtspersoon VIB is de verantwoordelijke voor de proef.  
 
2. Logboek 
 

Er wordt een logboek bijgehouden waarin de activiteiten die een onderdeel zijn van de proef 
worden geregistreerd.  

• Zaaiwerkzaamheden 

• Algemene en monitoringsbezoeken 

• Inspecties van de proef (monitoring) 

• Oogstwerkzaamheden 
Daarnaast zullen ook de volgende niet reguliere activiteiten in het logboek worden genoteerd: 

• Onverwachte calamiteiten 
 
In het logboek zullen de volgende gegevens worden genoteerd: 

• Datum  

• Uitvoerder van de activiteit 

• Eventuele bijzonderheden 
Een kopie van het logboek wordt als bijlage gevoegd bij het jaarlijks activiteitenverslag. 

 
3. Melding werkzaamheden 
 

De uitvoering van bijzondere werkzaamheden zoals de oogst worden ten laatste een week van 
tevoren gemeld aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. 
 

4. Werkzaamheden tijdens de groeiperiode 
 

Er wordt indien nodig aanvullende bemesting uitgevoerd en onkruid bestreden. 
 

Monitoring 
De proef zal visueel worden gecontroleerd. Deze visuele controle zal op regelmatige tijdstippen 
(minimaal twee keer per maand) plaatshebben met een intensivering in de periode dat de 
mannelijke bloeiwijzen verschijnen. Vanaf het moment van het verschijnen van het laatste blad 
zal drie keer per week worden gemonitored op het verschijnen van mannelijke bloeiwijzen en 
worden eventuele mannelijke bloeiwijzen verwijderd, afgevoerd en geïnactiveerd, met 
uitzondering van de enkele planten waarvan de bloeiwijzen zullen worden omhuld. Met de 
monitoring op bloeiwijzen wordt gestopt op het moment dat alle mannelijke bloeiwijzen 
verwijderd zijn, of op 15 september, ook al zouden op dat moment nog niet alle mannelijke 
bloeiwijzen verwijderd zijn. 

 
5. Oogst en vervoer van de maïsplanten 
 

De oogst van de maïsplanten zal handmatig gebeuren. Alle kolven worden zorgvuldig geplukt, 
ook de allerkleinste, en afzonderlijk in gesloten, duidelijk gelabelde zakken afgevoerd voor 
vernietiging of gebruik in verder onderzoek. Van het overige materiaal wordt het deel dat 
verder onderzocht moet worden op dezelfde manier naar het nabijgelegen 
onderzoekscentrum afgevoerd. De rest van het materiaal wordt ter plaatse verhakseld en op 
het terrein achtergelaten ter compostering. Op het veld achterblijvende stengels en bladeren 
zijn niet reproductief en als zodanig om die reden geen GGO meer. Ze worden op het veld 
verhakseld en ter plaatse composteren. Wortel en onderste deel van de stengel zullen in de 
grond achtergelaten worden en composteren. De zaden worden opgeslagen en kunnen 
gebruikt worden in verder laboratoriumonderzoek. Materiaal dat niet meer nodig is zal worden 
vernietigd. 
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6. Volgende teelt 
 

Er wordt in het volgende seizoen opnieuw maïs op de veldproeflocatie ingezaaid dat enkel en 
alleen wordt gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en niet in de voedsel- of voederketen zal 
worden geïntroduceerd. 

 
7. Afwijkingen 
 

Eventuele afwijkingen van het proefprotocol worden onmiddelijk gecommuniceerd aan de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
 

8. Activiteitenverslag 
 

Aan het einde van het kalenderjaar zal een kort activiteitenverslag worden opgemaakt, met 
daarbij in bijlage een kopie van het logboek. Dit activiteitenverslag wordt overgemaakt aan de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

 
9. Eindverslag 
 

Na afloop van de laatste oogst van de proef wordt een eindrapport opgesteld van de proef naar 
het rapport formaat zoals beschreven in de EC beslissing 2003/701/EC. 
Na het beëindigen van de post-release monitoring zal een finaal post-release monitoring rapport 
worden opgesteld. 
Beide rapporten worden overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
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BIJLAGE 6: MONITORINGSPLAN 
 
 
Monitoring gedurende de proef 
De proef zal visueel worden gecontroleerd. Deze visuele controle zal op regelmatige tijdstippen 
(minimaal twee keer per maand) plaatshebben met een intensivering in de periode dat de mannelijke 
bloeiwijzen verschijnen. Vanaf het moment van het verschijnen van het laatste blad zal drie keer per 
week worden gemonitored op het verschijnen van mannelijke bloeiwijzen en worden eventuele 
mannelijke bloeiwijzen verwijderd, afgevoerd en geïnactiveerd, met uitzondering van de enkele 
planten waarvan de bloeiwijzen zullen worden omhuld.  
 
Met de monitoring op, en het verwijderen van mannelijke bloeiwijzen zal worden gestopt wanneer alle 
mannelijke bloeiwijzen verwijderd zijn en sowieso op 15 september, ook al zouden op dat moment nog 
niet alle mannelijke bloeiwijzen verwijderd zijn. De reden is dat de eventuele verspreiding van 
stuifmeel op dat moment geen aanleiding meer kan geven tot de verspreiding van genetisch gewijzigd 
materiaal omdat de kolven in de omringende maïs en de verre omgeving allang bevrucht zijn geweest 
en volop met zaden gevuld zullen zijn. 
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BIJLAGE 10: Detectie en bepalingstechnieken  
 
 
Nota bene: met de hieronder beschreven methode kan er bepaald worden of eenzelfde mutatie 
in de ATR of NGAL2 genen aanwezig is, als deze die beschreven is in deze kennisgeving. Met 
deze methode is het echter niet mogelijk om met 100% zekerheid aan te tonen dat het om een 
mbv CRISPR/Cas9 geïntroduceerde mutatie gaat. Met andere woorden: Wij zijn niet in staat om 
een 100% sluitende detectiemethode aan te leveren. 
 
 
Voor de detectie en bepalingstechnieken verwijzen we naar de punten 1 (isolatie van genomisch 
DNA) en 2 (PCR amplificatie en sequentie analyse) van bijlage 2. 
 
Er moeten voldoende positieve en negatieve controles worden meegenomen. Als negatieve controles 
kan bijvoorbeeld genomisch DNA worden gebruikt van ouderlijn B104, of enig andere niet-genetisch 
gewijzigde maïslijn. En als positieve controle genomisch DNA van de ATRKO planten en de NGAL2KO 
planten. Het experiment moet minimaal in duplo worden uitgevoerd. 
 
3. DNA gelelectroforese 
 
De via PCR gegenereerde DNA-fragmenten moeten, gebruikmakend van een standaard protocol, op 
grootte op een agarose-gel van elkaar gescheiden worden, waarbij in een laan een DNA ladder wordt 
toegevoegd die toelaat de grootte van de gescheiden DNA-fragmenten te bepalen. Het DNA kan 
zichtbaar gemaakt worden met behulp van verschillende aan DNA bindende kleurstoffen zoals 
Ethidiumbromide, Sybr Safe of Gel Green. 
 
4. DNA sequentie-analyse  
 
De gevormde ATR en NGAL2 PCR producten moeten vervolgens worden gesequenced volgens een 
standaardprotocol om na te gaan of de in bijlage 2 beschreven mutatie erin aanwezig is. 
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Summary Notification Information Format 

 
 

A. General information 
 
A1. Details of notification 
 
Notification Number 
……… 
 
Member State 
Belgium 
 
Date of Acknowledgement 
…… 
 
Title of the Project 
Scientific field evaluation of maize with an impaired DNA-repair mechanism and maize with 
modified growth characteristics 
 
Proposed period of release: 
01/04/2018 to 31/10/2018 
 
A2. Notifier 
 
Name of the Institute 
VIB 
 
 
A3. Is the same GMPt release planned elsewhere in the Community? 
No. 
 
A4. Has the same GMPt been notified elsewhere by the same notifier? 
No 
 
 

B. Information on the genetically modified plant 
 
B1. Identity of the recipient or parental plant 
 

a) family:    Poaceae 
b) genus:    Zea, section Zea 
c) species:   Zea mays 
d) subspecies:   mays 
e) cultivar/breeding line:  inbred line B104 
f) common name:  maize 

 
 
 



 
B2. Description of the traits and characteristics which have been introduced or modified, 
including marker genes and previous modifications 
The maize plants have been edited using the CRISPR/Cas9 system resulting in the mutation of 
either the ALT gene or the NGAL2 gene. In both cases one extra DNA base pair has been 
introduced into the target genes resulting in the knock-out of these genes by means of a 
frameshift mutation. 
The ALT gene plays a role in the repair of DNA damage and in these plants faults in the DNA are 
believed to accumulate to a higher degree. The plants have thereby become a good biosensor for 
the type of DNA damage that is caused by different forms of abiotic stress such as drought, heat, 
or environmental pollution.  
The NGAL2 is a transcription factor that has been shown to negatively affect the expression of 
the PLA1 gene. The PLA1 gene codes for a cytochrome P450 mono-oxygenase enzyme that is 
involved in the production of factors that control cell proliferation. By knocking out this gene the 
levels of PLA1 may go up resulting in altered growth characteristics, which are phenotypically 
shown by resulting in a significant larger leaf size. 
 
B3. Type of genetic modification 
Frameshift mutation. 
 
B4. In case of insertion of genetic material, give the source and intended function of each 
constituent fragment of the region to be inserted 
Not applicable. 
 
B6. Brief description of the method used for the genetic modification 
A CRISPR/Cas9 gene cassette, necessary to induce the desired mutation, was introduced into 
maize plant by means of Agrobacterium tumefaciens mediated transformation. Transformants 
containing the gene cassette and the desired mutations were selected, and by means of 
conventional crossing with wild-type plants the CRISPR/Cas9 gene cassette was removed by 
selecting T1 plants that only contained the desired mutation, but no longer contained the gene 
cassette (null-segregants). The plants in the field trial therefore do not contain foreign genetic 
material. They only contain the desired frameshift mutation.  
 
B7. If the recipient or parental plant is a forest tree species, describe ways and extent of 
dissemination and specific factors affecting dissemination 
Not applicable. 
 

 
C. Experimental Release 
 
C1. Purpose of the release 
The purpose of the release is to (1) assess the phenotype of the ALTKO plants under realistic 
environmental conditions and assess whether abiotic stress leads to measurable DNA damage, 
and (2) assess whether NGAL2KO plants show similar characteristics under realistic field 
conditions as plants in which the PLA1 gene is being additionally expressed. 
 
C2. Geographical location of the site 
The field trial will take place in the town of Zwijnaarde, near Ghent, Belgium.  
 
C3. Size of the site (m2) 
The trial plot, including non-modified controls is approximately 120m2. 
 
C4. Relevant data regarding previous releases carried out with the same GM-plant, if any, 
specifically related to the potential environmental and human health impacts from the 
release 



Not applicable. 
 
 

D. Summary of the potential environmental impact from the 
release of the GMPts 
 
The environmental impact from the release is expected to be zero. The mutations are not 
expected to result in characteristics such as greater weediness or the ability of the maize to 
establish in non-agricultural habitats. The modified characteristics are also not expected to 
change the interaction of the maize with herbivores or other non-target organisms and also not to 
change the toxicity and allergenicity of the maize. But we have not tested the latter, as this is not 
necessary and not required for such a small-scale field trial of which the produced materials are 
not going to be consumed by humans or animals. The modified seeds that will be formed are well 
retained in the cobs and these cobs will be very carefully hand harvested, also the tiniest ones, to 
prevent any spread of seeds.  
 
 

E. Brief description of any measures taken for the management 
of risks 
 
The risk of spread of the modified properties to the environment is mitigated by performing the 
trial on an isolated location more than 1 km away from any cultivated maize fields and by in 
almost all cases by removing the tassel, or in exceptional cases hulling the tassel, thus 
preventing the spread of modified pollen to non-modified maize plants in the surroundings. The 
formed modified seeds are, as already stated above, well retained in the cobs and these cobs will 
be very carefully hand harvested, thus preventing any spread of seeds to the environment. In 
case some seeds would be lost during the harvest, they are not expected to result in the 
establishment of the maize outside the field. The field trial is surrounded by a 1.50 m high wired 
fence to prevent accidental trespassing and accidental removal or spread of GM material. 
 
 

F. Summary of foreseen field trial studies focused to gain new 
data on environmental and human health impact from the 
release 
There are no specific studies foreseen to gain new data on the environmental and human health 
impact from the release other than the study of the phenotype, genotype and growth 
characteristics of these maize mutants. 
 
 

G. Final report 
- 
 
 

H. European Commission administrative information 
To be filled in by the Commission 
 

I. Consent given by the Competent Authority: 
To be filled in by the Commission. 




